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CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VẢI PHONG PHÚ 

PHONG PHU FABRIC JOINT STOCK COMPANY 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 

 

 

 

I THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Tên giao dịch : Công ty cổ phần Dệt vải Phong Phú 

GCNĐKDN : 4103008460  

(Đăng ký lần đầu ngày 16/11/2007 và đăng ký thay đổi lần đầu 

ngày 31/12/2008 so Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp) 

Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng 

Vốn đầu tư chủ sở hữu : 80.000.000.000 đồng 

Địa chỉ : Số 48 Tăng Nhơn Phú, KP.3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM 

Số điện thoại : (08) 3728 1891 

Số fax : (08) 3728 1893 

Website : http://www.detvaippf.com/ 

Email : phongtonghop@detvaippf.com  

 

http://www.detvaippf.com/
mailto:phongtonghop@detvaippf.com
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VẢI PHONG PHÚ 

PHONG PHU FABRIC JOINT STOCK COMPANY 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 

 

 

 

 

 

I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

2004: Công ty Dệt Phong Phú thành lập Hệ thống sản xuất Vải nay là Tổng Công ty Cổ phần 

Phong Phú.  

2007: Hệ thống sản xuất Vải được cổ phần hóa để thành lập Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong 

Phú (PPF) Công ty nhận chứng chỉ ISO về môi trường 14001 : 2004. 

2009: Nhận chứng chỉ sản phẩm không có chất độc hại Oeko – Tex Standard 100.  

2010: Nhận chứng nhận TOP 20 vải Denim - Sản phẩm vàng thời hội nhập.  

Nhận chứng nhận TOP 100 Dệt May - Nhà cung cấp đáng tin cậy tại Việt Nam.  

2011: Nhận chứng nhận TOP 20 vải Denim - Sản phẩm vàng thời hội nhập.  

2012: Công ty đầu tư lắp đặt thêm dây chuyền hoàn tất vải denim như máy định hình nhiệt, 

máy làm bóng ... nhằm ổn định khổ vải và tăng chất lượng bề mặt vải. 

Nhận chứng nhận TOP 10 vải Denim - sản phẩm vàng thời hội nhập.  

2013: Để mở rộng quy mô sản xuất, Công ty đã thành lập Nhà máy Dệt 2 – Chi nhánh Công 

ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú tại Đà Nẵng là đơn vị sản xuất phụ thuộc chuyên sản 

xuất vải denim, kaki các loại theo đơn hàng từ Công ty nâng năng lực sản xuất của 

Công ty từ 1,2 triệu mét/ tháng lên 2 triệu mét / tháng. 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 

 

 

 

 

 

I NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Ngành nghề kinh doanh 

- Sản xuất, mua bán khăn, vải, sợi, chỉ khâu, chỉ thêu – may quần áo, bao bì, nguyên phụ liệu ngành dệt 

may 

- Mua bán bông, xơ, sợi, hóa chất, thuốc nhuộm (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), máy móc, thiết bị và 

phụ tùng ngành may 

 

Các sản phẩm tiêu biểu: sản phẩm chủ lực của công ty hiện tại là các loại vải denim (jean) các loại, vải 

kaki các loại và vải calicot các loại. 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

Địa bàn kinh doanh 

- Thị trường trong nước 

- Thị trường xuất khẩu: Canada, Mỹ, Nhật,…   
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I MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 

Công ty con -  công ty liên kết 

Công ty TNHH Phong Phú May Thời Trang 

- Địa chỉ: Ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

- Vốn điều lệ: 18 tỷ VNĐ 

Công ty Cổ phần Thời Trang Quốc tế Phong Phú 

- Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TpHCM 

- Vốn điều lệ: 18,3 tỷ VNĐ 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 

 

 

 

Các mục tiêu chủ yêu của Công ty 

- Mở rộng thị trường hoạt động kinh doanh của công ty trên cơ sở các khách hàng hiện tại . 

- Cải tạo và đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, cần thiết để nâng cao chất lượng cũng như 

đa dạng hóa mẫu mã các loại sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu của mọi thị trường tiêu thụ 

- Nâng cao tay nghề, trình độ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ chuyên môn, để đáp ứng 

được nhu cầu ngày càng phát triển của Công ty 

- Đầu tư mở rộng toàn diện quy mô  công ty về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết 

để tăng năng lực sản xuất 

- Tiếp tục xây dựng hệ thống sản xuất hướng vào chất lượng nhằm giữ vững uy tín cũng như 

thương hieu PPF với các đối tác hiện tại, đồng thời thu hút nhiều khách hàng tiềm năng. 

 

I ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng 

đồng của Công ty 

Ban Lãnh đạo Công ty xác định rõ nhiệm vụ tăng trưởng 

doanh thu, lợi nhuận của công ty phải đi liền với trách 

nhiệm đối với môi trường và cộng đồng- xã hội. Công ty 

đã tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt 

tiêu chuẩn, hạn chế tối đa xả thải những chất độc hại ra 

môi trường. Bên cạnh đó, Công ty còn thường xuyên tổ 

chức vệ sinh khuôn viên Công ty và khu vực lân cận xung 

quanh nhằm đảo bảo môi trường lao động xanh-sạch, góp 

phần giữ gìn vệ sinh môi trường. Chú trọng sử dụng những 

sản phẩm, nguyên vật liệu xanh, sạch, thân thiện với môi 

trường, song song với đó áp dụng các biện pháp tiết kiệm 

năng lượng trong quá trình kinh doanh sản xuất.  

Cán bộ công nhân viên Công ty luôn nhiệt tình, chủ động 

phát động, tham gia các chương trình, hoạt động từ thiện 

được tổ chức tại địa phương hoặc đơn vị chủ quản.  
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I CÁC RỦI RO 

Rủi ro kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng GDP là một trong những yếu tố 

tác động nhiều nhất đến tình hình hoạt động của 

doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, tốc độ 

tăng trưởng GDP Việt Nam luôn ở mức thấp, đặc 

biệt kết thúc năm 2012, GDP Việt Nam chỉ đạt 

5,03% - mức thấp nhất trong 13 năm. Chỉ số tăng 

trưởng GDP thấp phản ánh tình trạng khó khăn, trì 

trệ trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. 

Bên cạnh đó, rủi ro về lãi suất cũng ảnh hưởng 

không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Tuy nhà nước đã có chính sách hạ trần lãi 

suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp, tuy nhiên các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn gặp nhiều khó 

khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn giá rẻ.  

 

Rủi ro thị trường 

Thị trường phụ thuộc và chịu tác động trực tiếp từ 

nên kinh tế, toàn cầu, sự thay đổi trong thị hiếu, văn 

hóa cũng như thói quen tiêu dùng của khách hàng. Vì 

thế, công ty dù ít hay nhiều đều chịu rủi ro từ thị 

trường. Bên cạnh đó, mối quan hệ với khách hàng và 

nhà cung ứng cũng cần được cân nhắc và quan tâm 

đúng mực. Trong tình hình thị trường xuất hiện thêm 

các công ty cùng ngành, đồng thời với sự cạnh tranh 

bởi vải, quần áo may mặc nhập khẩu giá rẽ dẫn đến 

tính cạnh tranh ngày càng cao. Doanh nghiệp cần có 

các biện pháp thường xuyên cải thiện, nâng cao chất 

lượng mẫu mã hàng hóa, cân đối và giữ gìn bền vững 

mối quan hệ với khách hàng và nhà cung ứng để 

giảm thiểu tối đa rủi ro từ các công ty cạnh tranh. 

 

Rủi ro đặc thù 

Các rủi ro về phương thức và dây chuyền sản xuất 

là một trong những thách thức lớn cho doanh 

nghiệp. bất kì ngành nghề nào cũng đều có nhiều 

rủi ro trong quá trình sản xuất. Bất kỳ sự cố, rủi ro 

nào xảy ra cũng có thể gây gián đoạn quá trình sản 

xuất; từ đó dẫn đến tình trạng chậm trễ giao hàng 

hóa hoặc chất lượng hàng hóa không đảm bảo, gây 

thiệt hại trực tiếp đến công ty. Vì thế, doanh 

nghiệp phải luôn coi trọng khâu điều hành, cân đối 

kế hoạch, giám sát chất lượng, nghiên cứu nâng 

cao kỹ thuật sản xuất. 

 

Rủi ro luật pháp 

Công ty cổ phần luôn đối mặt với rủi ro trực tiếp từ 

hệ thống pháp luật. Do hoạt động với hình thức công 

ty cổ phần, doanh nghiệp chịu chi phối trực tiếp từ 

Luật doanh nghiệp và các văn bản luật liên quan. Bất 

kì sự thay đổi nào của hệ thống luật pháp đều gây ra 

tác động lớn đến việc hình thành và triển khai chiến 

lược, chính sách của công ty.  

 



 

II – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

2. Tổ chức – nhân sự 

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

4. Tình hình tài chính 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
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PHONG PHU FABRIC JOINT STOCK COMPANY 

 

 

1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Chỉ tiêu 2011 2012 
% tăng 

trưởng 
Kế hoạch 2012 

% 

TH/KH 

Doanh thu thuần    666.028.181.672  913.755.388.700 37,19% 700.000.000.000 130,54% 

Lợi nhuận trước thuế      65.308.890.250       83.651.911.573  28,09% 50.000.000.000 167,30% 

Lợi nhuận sau thuế      53.664.206.503       68.325.167.147  27,32% 37.500.000.000 182,20% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6.708 8.541 27,33% - - 

ĐVT: VNĐ 

 

Kết thúc năm 2012 với nhiều khó khăn, biến động từ nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên Công ty vẫn chứng tỏ 

được năng lực sản xuất kinh doanh của mình với những kết quả rất khả quan. Nhìn chung, phần trăm tăng 

trường của các giá trị doanh thu, lợi thuận đạt trung bình xấp xỉ 30%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Cụ thể, 

doanh thu thuần của Công ty đạt giá trị xấp xỉ 914 tỷ đồng, tăng 37,19% so với giá trị 666 tỷ doanh thu thuần 

cùng kỳ 2011. So với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua đạt 130,54%. Lợi nhuận trước và sau thuế 

trong năm 2012 lần lượt đạt 84 tỷ đồng và 68 tỷ đồng, tăng trưởng trung bình 28% so với năm 2011, so với kế 

hoạch đề ra lần lượt đạt 167,30% và 182,20%. 

Kết thúc năm 2012, lãi cơ bản trên cổ phiếu của Công ty dệt vải Phong Phú đạt 8.541 đồng, tăng 27,33% về giá 

trị so với năm trước, đem lại nguồn lợi ích không nhỏ và góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư đối với 

Công ty. 

Cơ cấu doanh thu thuần theo nhóm sản phẩm và dịch vụ 

 

2011

2%

83%

15%

Vải May mặc Khác

2012

2%

85%

13%

Vải May mặc Khác
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PHONG PHU FABRIC JOINT STOCK COMPANY 

 

 

 
2 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Danh sách Ban điều hành 

STT Thành viên Ban điều hành Chức vụ 

1 Ông Tạ Cẩm Hùng Tổng giám đốc 

2 Ông Lại Đức Ninh Phó Tổng giám đốc 

3 Bà Chiêm Yến Nhi Kế toán trưởng 

 

Sơ yếu lí lịch 

Ông Tạ Cẩm Hùng – Tổng giám đốc 

Ngày tháng năm sinh: 17/02/1973 

Số CMND:  022809295 

Địa chỉ:  Quận 8, Tp.HCM 

Trình độ học vấn: Đại học 

 

Ông Lại Đức Ninh – Phó Tổng giám đốc 

Ngày tháng năm sinh: 04/04/1958 

Số CMND:  020748328 

Địa chỉ:  Quận 11, Tp.HCM 

Trình độ học vấn: Đại học 

 

Bà Chiêm Yến Nhi – Kế toán trưởng 

Ngày tháng năm sinh: 26/05/1977 

Số CMND:  024710132 

Địa chỉ:  Quận Thủ Đức, Tp.HCM 

Trình độ học vấn: Đại học 

 

(*) Trong năm 2012, Công ty không có sự thay đổi về thành viên Ban Lãnh đạo, Hội đồng Quản trị và 

Ban Kiểm soát 
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Thống kê cán bộ, công nhân viên 

STT Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ 

Theo trình độ lao động 

1 Đại học, Cao đẳng 54 14,8 % 

2 Trung học 50 13,7 % 

3 Lao động khác 261 71,5 % 

Theo hợp đồng lao động 

1 Hợp đồng không thời hạn 262 71,78% 

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) - - 

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 103 28,22% 

Theo giới tính 

1 Nam 158 43,29% 

2 Nữ 207 56,71% 

 TỔNG CỘNG 365 100 % 

 

Chính sách đối với người lao động 

Người lao động làm việc tại Công ty được hưởng lương thưởng theo năng lực và sự cống hiến đối với 

Công ty phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước. Được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y 

tế, Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, tham gia sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể. Ngoài ra, Công ty tạo 

điều kiện cho người lao động tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn và dài hạn nhằm phát triển trình độ 

chuyên môn nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. 

 3 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

Các khoản đầu tư lớn 

Trong năm, công ty đã đầu tư mua sắm thêm máy móc thiết bị để mở rộng sản xuất với tổng giá trị 

đầu tư lên đến 40.174.321.417 đồng 
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STT Dự án 
Tổng vốn góp 

tại 31/12/2012  
Tỷ lệ 

Vốn góp 

năm 2012  
Tỷ lệ 

Lãi lỗ từ đầu 

tư  
Ghi chú 

1 
Công ty TNHH Phong Phú 

May Thời Trang 
10.040.737.020  41%     (2.500.806.052)   

2 
Công ty CP thời trang Quốc 

tế Phong Phú 
  2.036.701.343  8% 2.036.701.343  33%   Mới thành lập 

3 Tổng công ty CP Phong Phú 1.921.684.920  8%    182.680.000  3% 635.726.000    

4 
Công ty CP Đầu Tư Phong 

Phú Sơn Trà 
  5.075.000.000  21% 2.500.000.000  40% (1.209.375.854)   

5 
Công ty CP Dệt may Nha 

Trang 
2.639.646.812  11% 1.539.646.812  25% 544.155.200    

6 
Công ty CP Vải thời trang 

Phong Phước 
  2.640.000.000  11%     (610.303.439)   

   Tổng cộng  24.353.770.095  100% 6.259.028.155  100% (3.140.604.145)   

ĐVT: VNĐ 

Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết 

 

4 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài chính 

 
Chỉ tiêu 2011 2012 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 277.309.467.479  381.577.687.357  37,60% 

Doanh thu thuần 666.028.181.672  913.755.388.700 37,19% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 65.733.456.752  83.085.528.021  -13,93% 

Lợi nhuận khác  (424.566.502) 566.383.552  233,40% 

Lợi nhuận trước thuế 65.308.890.250  83.651.911.573  28,09% 

Lợi nhuận sau thuế 53.664.206.503  68.325.167.147  27,32% 

Tỷ lệ trả cổ tức (trên mệnh giá) 30,00% 30,00% 0,00% 

ĐVT: VNĐ 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

 

Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,40 1,21 

Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,14 0,86 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 54,43 63,86 

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 119,43 176,72 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay các khoản phải thu Vòng 6,05 6,57 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 9,81 12,68 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 2,49 2,77 

Doanh thu thuần/ Tổng tài sản Lần 2,40 2,39 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 8,06 7,48 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 42,46 49,55 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 19,35 17,91 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh 

thu thuần 
% 9,9 9,09 
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Phân tích các nhóm chỉ số 

  Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Nhìn chung, nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

của PPF trong năm 2012 giảm nhẹ so với cùng kỳ 

2011. Khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty ở 

mức 1,21 lần so với 1,40 lần của năm 2011. Bên 

cạnh đó, chỉ tiêu thanh toán nhanh cũng có mức 

giảm nhẹ từ 1,14 lần năm 2011 xuống còn 0,86 lần 

năm 2012. Các chỉ tiêu thanh toán chứng kiến mức 

giảm nhẹ trong năm qua là do giá trị hàng tồn kho 

của PPF tăng mạnh ở mức 121,37% từ 38,33 tỷ đồng 

năm 2011 lên 84,84 tỷ đồng năm 2012. Đồng thời, 

giá trị nợ ngắn hạn của Công ty tăng 61,45% từ 

150,93 tỷ đồng năm 2011 lên 243,68 tỷ đồng năm 

nay. Tuy giảm nhưng mức thay đổi không lớn, tính 

thanh khoản của Công ty vẫn được đảm bảo với các 

chỉ tiêu giữ ở mức hợp lý, ổn định. 

 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Kết thúc năm tài chính 2012, giá trị tổng nợ tăng 

61,45% so với mức tăng 37,6% giá trị tổng tài sản và 

9,12% vốn tăng của chủ sở hữu, khiến cả 2 chỉ tiêu 

về cơ cấu vốn của Công ty tăng rõ rệt so với cùng kỳ 

năm trước. Cụ thể, hệ số nợ trên tổng tài sản năm 

nay là 63,86% tăng so với 54,43% năm 2011; hệ số 

nợ trên vốn chủ sở hữu có mức tăng mạnh 57,28% từ 

119,43% năm 2011 lên 176,72% năm 2012. 

 

 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Hiệu quả và năng lực hoạt động của Công ty trong 

năm qua được đánh giá khá tốt được thể hiện ở 

nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động. Tổng quan, các 

chỉ số như vòng quay các khoản phải thu, vòng quay 

hàng tồn kho, vòng quay tổng tài sản đều tăng so với 

năm 2011; riêng chỉ số doanh thu thuần trên tổng tài 

sản gần như giữ nguyên như năm 2011 (2,39 lần so 

với 2,40 lần năm 2011).  

 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Do khó khăn chung từ nền kinh tế vĩ mô, đa phần 

các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty chứng 

kiến mức giảm so với năm trước; tuy nhiên vẫn được 

giữ ở mức hợp lý so với các doanh nghiệp trong 

ngành và tình hình chung của các doanh nghiệp 

khác. Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn sở hữu của 

PPF tăng 7,08% từ 42,46% năm 2011 lên 49,55%. 

Hệ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần giảm 

nhẹ từ 8,06% năm 2011 xuống còn 7,48% năm 2012. 

Hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản năm 2012 

đạt giá trị 17,91% so với 19,35% năm trước. Hệ số 

lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu 

thuần năm 2012 giảm đạt 9,09%, năm 2011 hệ số 

này có giá trị 14,49%. 
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PHONG PHU FABRIC JOINT STOCK COMPANY 

 

 

Cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.000.000 CP 

- Cổ phiếu quỹ: 0 CP 

- Mệnh giá: 10.000/đồng/CP 

 

 

Cơ cấu cổ đông 

STT Loại cổ đông 
Số lượng cổ 

đông 
Số cổ phần 

Giá trị 

(triệu đồng) 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

I Cổ đông trong nước         

1 Cổ đông nhà nước 1 4.006.519 40.065,19 50,08 

2 Cổ đông tổ chức 3 1.190.415 11.904,15 14,88 

3 Cổ đông cá nhân 907 2.803.066 28.031 35 

II Cổ đông nước ngoài 0 0 0 0 

III Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 

Tổng cộng 1001 8.000.000 80.000 100 

(Tính đến ngày: 31/12/2012) 

 Cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% VĐL của Công ty) 

STT Cổ đông Vốn góp Tỷ lệ nắm giữ (%) 

1 Tổng Công ty cổ phần Phong Phú 40.065.190.000 50,08 

2 Công ty cổ phần quốc tế Phong Phú 10.897.000.000 13,62 

3 Trần Quang Sáng 4.000.000.000 5 

Tổng cộng 50.962.190.000 69 

 

Trong năm 2012, Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu, cổ phiếu quỹ. 

5 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 



 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

2. Tình hình tài chính 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

III – BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Năm 2012 tiếp tục là một năm đầy khó khăn của ngành dệt may do ảnh hưởng rất lớn từ khủng hoảng kinh tế 

toàn cầu đặc biệt từ khủng hoảng nợ Châu Âu, Mỹ do đó thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, nguồn cung nhiều hơn 

cầu. Xu hướng toàn cầu hóa khiến cho cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa 

các doanh nghiệp trong nước, mà còn phải cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp nước ngoài. Việc trợ giá 

cho hàng hóa sản xuất trong nước của một số quốc gia, cũng như việc bán tháo hàng hóa của các nhà sản xuất 

trong và ngoài nước để giảm tồn kho thu hồi vốn, đã làm cho giá cả hàng hóa trên thị trường liên tục giảm 

mạnh. Hàng hóa nhập theo đường tiểu ngạch ngày càng nhiều, chi phí nhân công, giá xăng, giá điện ngày một 

tăng cao, lãi suất ngân hàng cho vay sản xuất vẫn ở mức cao. Với bối cảnh đó, trong năm 2012 Công ty đã có 

những thuận lợi và khó khăn sau: 

 

 Thuận lợi 

- Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên 

về mọi mặt của Tổng công ty CP Phong 

Phú và HĐQT công ty. Đặc biệt là thương 

hiệu của sản phẩm Phong Phú trên thị 

trường. 

- Có được những khách hàng truyền thống 

và chung thủy, liên kết chặt chẽ với Công 

ty trong việc nắm bắt xu hướng tiêu thụ sản 

phẩm của thị trường.  

- Có được đội ngũ CBCNV gắn bó, nhiều 

kinh nghiệm tận tuỵ với công việc. 

- Tình hình tài chính lành mạnh qua các 

năm của Công ty, nên đã nhận được sự hỗ 

trợ mạnh về vốn từ các tổ chức tín dụng với 

mức lãi suất khá tốt. 

- Có được sự liên kết chặt chẽ với các Công 

ty thành viên của Tổng Công ty về thông 

tin thị trường, mua bán nguyên liệu đầu vào 

và tiêu thụ sản phẩm. 

 

 Khó khăn 

- Mặc dù Công ty đã mở rộng được thị trường tiêu thụ thông 

qua các Công ty may mặc xuất khẩu, nhưng mục tiêu bán 

hàng để thu ngoại tệ của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, 

dẫn đến những thiệt hại khi phải mua ngoại tệ để thanh toán 

nguyên phụ liệu nhập khẩu.   

- Sức tiêu thụ của thị trường trong và ngoài nước đều giảm 

nên việc cạnh tranh về giá hết sức khốc liệt. 

- Tất cả giá nguyên phụ liệu đầu vào của Công ty đều tăng, 

làm cho giá thành sản xuất của Công ty tăng theo. 

- Chưa có nhân lực cho khâu phát triển sản phẩm mới. 

- Chưa có được nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định về chất 

lượng và khó tìm được nguồn nguyên liệu mới để phục vụ 

công tác phát triển mặt hàng. 

- Xu hướng sản xuất đơn hàng ngày càng nhỏ làm chi phí 

sản xuất tăng cao. 

- Máy móc thiết bị chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường 

ngày càng khắt khe hơn. 
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2 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu 

2011 2012 
% Tăng 

trưởng 
Giá trị (VNĐ) Tỷ trọng (%) Giá trị (VNĐ) Tỷ trọng (%) 

Tài sản ngắn hạn 210.943.902.783 76,07 294.088.455.815 77,07 39,42% 

Tài sản dài hạn 66.365.564.696 23,93 87.489.231.542 22,93 31,83% 

Tổng tài sản 277.309.467.479 100 381.577.687.357 100 37,60% 

 

Tình hình tài sản của Công ty không có nhiều biến động trong năm 2012, tổng giá trị tài sản của PPF tăng 

trưởng 37,6%, từ mức 277,31 tỷ đồng năm 2011 lên mức 381,58 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản của Công ty hầu như 

không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc năm tài chính 2012, giá trị tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ 

trọng lớn với 77,07% cơ cấu tổng tài sản, tương đương 294,01 tỷ đồng, tăng 39,42% so với mức 210,94 tỷ 

đồng năm 2011. Tài sản dài hạn cũng đạt mức tăng trưởng 31,83% trong năm 2012 từ mức 66,37 tỷ đồng năm 

2011 lên mức 87,49 tỷ đồng, kết thúc năm 2012 với tỷ trọng 22,93% trong cơ cấu tổng doanh thu. 

 

Tình hình nợ phải trả 

Chỉ tiêu 

2011 2012 
% Tăng 

trưởng 
Giá trị (VNĐ) Tỷ trọng (%) Giá trị (VNĐ) Tỷ trọng (%) 

Nợ ngắn hạn 150.933.941.709 100 243.682.932.941 100 61,45 

Nợ dài hạn - - - - - 

Tổng nợ 150.933.941.709 100 243.682.932.941 100 61,45 

 

Hiện Công ty không có khoản nợ dài hạn trong cơ cấu nợ vay, việc này giúp cho PPF không quá phụ thuộc 

vào đòn bẩy tài chính, đồng thời hạn chế các rủi ro về lãi suất mang lại. Giá trị nợ ngắn hạn trong năm 2012 có 

mức tăng 61,45% so với giá trị năm 2011. Kết thúc năm 2012, nợ vay của Công ty có giá trị 243,68 tỷ đồng so 

với 150,93 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. 
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Trong tương lai gần, Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch phát triển của Công ty tập chung chính ở các mảng sau: 

Mảng kinh doanh 

- Tuyển dụng và đào tạo chuyên viên kinh doanh trong nước hoặc chuyên viên người nước ngoài để tìm kiếm và 

phát triển cho thị trường xuất khẩu, cũng như mở rộng thêm cho thị trường nội địa.  

- Tiếp tục chủ trương công tác dự báo thị trường nguyên liệu, để kịp thời có giải pháp ổn định giá nguyên liệu đầu 

vào, tìm đối tác để liên kết hoặc phối hợp sản xuất ổn định chất lượng nguyên liệu đầu vào.  

- Xây dựng phòng phát triển sản phẩm theo hướng chuyên nghiệp: 

+ Đáp ứng nhanh, chính xác mẫu mã theo yêu cầu của khách hàng. 

+ Có đội ngũ nghiên cứu và phát triển mẫu mã mới phù hợp từng thời điểm, từng thị trường, tận dụng và 

phát huy được hết tiềm năng thiết bị, về kỹ thuật của Công ty. 

+ Nghiên cứu đầu tư để tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn. 

+ Có khả năng trình bày và tiếp thị sản phẩm mới cho Công ty. 

- Tìm kiếm và quản lý tốt giá cả nguyên phụ liệu đầu vào. 

 

Công ty tiếp tục thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2012 một 

cách ổn định, hiệu quả và không có sự thay đổi trong công tác tổ chức, chính sách, quản lý trong năm 2012. 

4 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

Mảng quản lý sản xuất 

- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện các giải pháp giảm 

chi phí sản xuất, đặc biệt là tiêu hao sợi, hơi, nước, hóa chất 

thuốc nhuộm, sản xuất dư thừa. 

- Đầu tư nâng cấp thiết bị để đáp ứng được nhu cầu sản xuất nhỏ 

lẻ, nhu cầu đa dạng hóa sản phẩm. 

- Tập trung nghiên cứu giải pháp công nghệ, tổ chức quản lý sản 

xuất quy trình chặt chẽ để nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu 

suất thiết bị. Nghiên cứu, ứng dụng quy trình công nghệ mới vào 

sản xuất. 

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, đánh giá 

được toàn diện về đặc tính sản phẩm theo quy chuẩn quốc tế. 

 

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 3 
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Mảng quản lý tài chính 

- Tăng cường quản lý tốt vốn lưu động, tối ưu chi phí lãi vay. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán và kiểm soát nội bộ để ngăn ngừa rủi ro. 

- Tăng cường công tác tìm kiếm nhà cung cấp có phương thức thanh toán tốt nhất. 

- Quản lý tốt công nợ phải thu để tránh khách hàng chiếm dụng vốn. 

- Giảm thiểu tối đa số ngày tồn kho đối với thành phẩm cũng như nguyên vật liệu đầu vào. 

 

Mảng nhân lực 

- Tạo môi trường làm việc thân thiện, an toàn và hài hòa cho người lao động. 

- Giáo dục tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. 

- Chú trọng công tác giáo dục tinh thần gắn bó, trung thành với Công ty, song song với việc tiền 

lương thưởng, phát huy sở trường và năng lực của từng nhân viên. 

 

Mảng đầu tư 

- Đầu tư mở rộng sản xuất tăng năng lực sản xuất lên 2 đến 3 lần so với hiện tại. 

- Đầu tư máy đốt lông vải, máy cán bóng, máy cào lông để nâng cao giá trị sản phẩm. 

- Đầu tư máy rewinder để sản xuất mặt hàng Jean dệt kim, đa dạng thêm chủng loại nhằm tăng thêm 

thị phần tiêu thụ trên thị trường. 

- Đầu tư nâng cấp nhà xưởng và thiết bị chuyên dùng. 

- Trong dài hạn, công ty sẽ  mở rộng đầu tư sợi, may mặc với mục tiêu tạo nên quy trình sản xuất 

khép kín từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm, đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng. 



 

 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

 

IV - ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 

CỦA CÔNG TY 
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1 ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ  HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Chỉ tiêu 2011 2012 % tăng trưởng 

Doanh thu thuần      666.028.181.672  913.755.388.700 37,19% 

Lợi nhuận sau thuế        53.664.206.504         68.325.167.147  27,32% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6.708 8.541 27,33% 

Tổng tài sản 277.309.467.479 381.577.687.357 37,60% 

Vốn chủ sở hữu 126.375.525.770 137.894.754.416 9,12% 

Lương cơ bản 

(đồng/người/tháng) 
5.208.333 6.191.667 18,88% 

   ĐVT: VNĐ 

 
Trải qua năm 2012 với nhiều khó khăn, bất ổn 

đến từ nền kinh tế vĩ mô, Công ty vẫn có những 

bước tăng trưởng tốt cùng những kết quả kinh 

doanh ấn tượng. Doanh thu thuần năm 2012 đạt 

giá trị 913,76 tỷ đồng, tăng 37,19% so với cùng 

kỳ năm 2011. Lợi nhuận sau thuế của Công ty 

đạt mức 68,33 tỷ đồng, tăng 27,32% so với năm 

trước; lãi cơ bản trên cổ phiếu của PPF có giá trị 

8.541 đồng như một lời cam kết luôn đảm bảo 

lợi nhuận cho các cổ đông, nhà đầu tư của Hội 

đồng Quản trị cùng Ban lãnh đạo Công ty. Tổng 

tài sản tăng trưởng 37,60% trong năm 2012, đạt 

giá trị 381,58 tỷ đồng; trong khi vốn chủ sở hữu 

tăng 9,12% và đạt mức 137, 89 tỷ đồng. Tuy tập 

trung vào các hoạt động kinh doanh nhưng công 

tác nhân sự, đảm bảo đời sống cho người lao 

động luôn được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt 

chú trọng. Trong năm 2012, thu nhập và chế độ 

phúc lợi của người 

lao động được cải thiện đáng kể: lương bình quân 

tăng 450.000 đồng/người/tháng, tiền thưởng cuối 

năm tăng từ 9,5 triệu đồng/người lên 10,5 triệu 

đồng/người, tăng phụ cấp ca đêm 8.000 đồng/ công 

đêm, tăng bồi dưỡng độc hại 6.000 đồng/ công... 

Năm 2013, Công ty sẽ tiếp tục đứng trước những 

thách thức to lớn để phát triển, khi tình hình kinh tế 

thế giới và tại Việt Nam vẫn tiếp tục nhiều khó 

khăn: nhiều hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp dệt may trong nước trong đó có PPF chịu sự 

tác động sâu sắc do thị trường suy giảm, gía cả đầu 

ra tiếp tục giảm, chi phí đầu vào tăng cao, như giá 

nguyên liệu, vật tư phụ tùng, hóa chất thuốc 

nhuộm…Mức độ cạnh tranh ở phạm vi toàn cầu 

ngày càng rõ rệt, áp lực đáp ứng nhu cầu của khách 

hàng về chất lượng, mẫu mã phải thay đổi liên tục, 

phù hợp với xu hướng thời trang, đơn hàng nhỏ lẻ, 

tiến độ giao hàng, dịch vụ tốt hơn và về giá cả.   
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2 ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TGĐ  

Năm 2012 là một năm đầy thách thức đối với toàn ngành dệt may nói chung cũng như Công ty cổ 

phần Dệt vải Phong Phú nói riêng. Lợi nhuận sau thuế tăng 27,32% so với năm 2011 là một kết quả 

đáng khích lệ. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cũng như sự nỗ lực của toàn thể cán 

bộ công nhân viên công ty, trong đó vai trò của Ban Tổng Giám đốc là vô cùng to lớn trong công tác 

quản lý, điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Tổng giám đốc đã linh hoạt trong việc 

triển khai thực hiện công tác quản lý, đồng thời đảm bảo chỉ tiêu, hoàn thành kế hoạch của Hội đồng 

quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Trong năm, Ban Tổng giám đốc thường xuyên phối hợp chặt chẽ với 

Hội đồng quản trị, luôn kịp thời nắm bắt tình hình thực tế để kịp thời hoạch định,  xây dựng chiến lược 

phù hợp và hiệu quả. Ngoài ra, trong năm 2012, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành công tác tổng kết 

năm tài chính 2011 và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 

3 CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT  

Công ty quyết tâm vượt qua những khó khăn để ổn định và phát triển, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của 

khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, đầu tư chiều sâu về mọi mặt và đầu tư mở rộng có trọng 

điểm. Với quyết tâm tìm ra mọi biện pháp để tháo gỡ các khó khăn, Hội đồng quản trị công ty thống 

nhất đề ra kế hoạch cho năm 2013 như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện năm 

2012 

Kế hoạch năm 

2013 

1 Doanh thu Tỷ đồng 913 860 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 83,6 70 

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 68,3 52,5 

4 Lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ % 85 65 

5 Tỷ lệ chia cổ tức (trên mệnh giá)  30% 20-30% 

 



 

 

 

1. Hội đồng quản trị 

2. Ban kiểm soát 

3. Các giao dịch và thù lao HĐQT, BTGĐ và BKS 

V – QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

STT Thành viên Chức vụ 
Số lượng 

cổ phần 
Tỷ lệ (%) 

1 Ông Đặng Vũ Hùng Chủ tịch HĐQT 93.837 1,17 

2 Bà Bùi Thị Thu Thành viên HĐQT 6.000 0,08 

3 Bà Phan Kim Hằng Thành viên HĐQT 3.000 0,04 

4 Ông Trần Ngọc Nga Thành viên HĐQT - - 

5 Ông Tạ Cẩm Hùng Thành viên HĐQT 13.800 0,17 

 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Hiện tại Công ty chưa thành lập các tiểu ban. 

 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Các cuộc họp trong năm 2012 của Hội đồng Quản trị 

STT Thành viên Chức vụ 
Số lượng buổi 

họp tham dự 
Tỷ lệ (%) 

1 Ông Đặng Vũ Hùng Chủ tịch HĐQT 03 100 

2 Bà Bùi Thị Thu Thành viên HĐQT 03 100 

3 Bà Phan Kim Hằng Thành viên HĐQT 03 100 

4 Ông Trần Ngọc Nga Thành viên HĐQT 03 100 

5 Ông Tạ Cẩm Hùng Thành viên HĐQT 03 100 
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Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Giám đốc 

- Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần dệt vải Phong Phú đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ quản lý Công 

ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

- Các thành viên của Hội đồng quản trị CTCP Dệt Vải Phong Phú đã hỗ trợ tích cực Ban điều hành Công ty 

trong mọi lãnh vực: sản xuất, kinh doanh, nhân sự…. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức thường xuyên hàng 

quý nhằm nắm rõ các hoạt động của Cty, đồng thời đưa ra các giải pháp giúp Công ty hoàn thành tốt kế 

hoạch kinh doanh năm 2012 và các định hướng phát triển bền vững.  

 

Các Nghị quyết/ Quyết nghị trong năm 2012 của Hội đồng Quản trị 

STT Số Nghị quyết/ Quyết nghị Ngày Nội dung 

1 01-2012/NQ-HĐQT 22/2/2012 

Báo cáo tình hình SXKD và phương án phân 

phối lợi nhuận năm 2011. 

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012. 

Đầu tư. 

2 02-2012/NQ-HĐQT 25/7/2012 
Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 

2012 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm. 

3 03-2012/NQ-HĐQT 27/10/2012 

Báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 

2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 

Đầu tư 

 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành 

Không có 

 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty 

Không có 
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2 BAN KIỂM SOÁT 

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

STT Thành viên Chức vụ 
Số lượng 

cổ phần 
Tỷ lệ (%) 

1 Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh Trưởng BKS 3.000 0,04 % 

2 Bà Trần Thị Lan Thành viên BKS 14.900 0,19 % 

3 Ông Nguyễn Văn Thảo Thành viên BKS 15.000 0,13% 

 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Trong năm 2012, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ của Công ty, thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, tiến hành kiểm soát Công ty ở các 

mặt: 

- Kiểm soát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ dông thường niên năm 2012 

- Kiểm tra Báo cáo tài chính quý, năm để đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời kiểm tra việc 

tuân thủ các quy định về tình hình tài chính của Công ty 

- Giám sát tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động 

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành 

Hoạt động kiểm tra báo cáo tài chính năm 2012 

Nhận xét chung, Ban kiểm soát nhận thấy kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty đã được phản 

ánh đầy đủ, rõ ràng trong Báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn 

(A&C). Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, bảo đảm cân đối nguồn vốn sản xuất kinh doanh, sử dụng 

vốn đúng mục đích, có hiệu quả. 

- Doanh thu năm 2012 đạt  913,76 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước do nhu cầu thị trường về vải Jean nội 

địa tăng  2,5 triệu mét. 

- Lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt 83,65 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước chủ yếu do : 

 Sản lượng tiêu thụ tăng. 

 Cơ cấu mặt hàng tiêu thụ chuyển dịch dần sang mặt hàng có chất lượng cao và giá trị cao. 

- Trong năm 2012, Công ty đã trích dự phòng đầy đủ theo luật định. 
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Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty 

 Hội đồng Quản trị 

- Hội đồng quản trị của Công ty CP Dệt Vải Phong Phú đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ quản lý Công ty 

theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  

- Bên cạnh đó các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt Vải Phong Phú thường xuyên theo sát hoạt 

động của Công ty trong mọi lĩnh vực (sản xuất, kinh doanh, nhân sự …) để đưa ra các chỉ đạo, giải pháp kịp 

thời giúp Công ty hoàn thành tốt và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, và đề ra các định 

hướng, giải pháp cho mục tiêu phát triển bền vững của Công ty. 

 

 Ban điều hành 

- Ban điều hành Công ty CP Dệt Vải Phong Phú đã tuân thủ đúng và đầy đủ trách nhiệm và thẩm quyền theo 

quy định của Điều Lệ Công ty, đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các Nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng 

quản trị trong năm 2012. 

- Mặc dù thị trường Dệt May vẫn còn rất nhiều khó khăn, tuy nhiên Ban điều hành Công ty đã làm việc với 

tinh thần trách nhiệm cao, có những giải pháp kịp thời, khả thi trong công tác điều hành đưa Công ty đạt 

được hiệu quả SXKD cao, hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2012 được giao. Bên cạnh đó, Ban 

điều hành đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước cũng như thực hiện tốt các chế độ, chính sách, 

chăm lo đời sống cho toàn thể CBCNV Công ty. 

 3 CÁC GIAO DỊCH VÀ THÙ LAO HĐQT, BTGĐ VÀ BKS 
 

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 VNĐ/người/tháng 

- Thành viên HĐQT: 8.000.000 VNĐ/người/tháng 

- Trưởng BKS: 8.000.000 VNĐ/người/tháng 

- Thành viên BKS: 4.000.000 VNĐ/người/tháng 



 

  

1. Ý kiến kiểm toán viên 

2. Báo cáo tài chính kiểm toán 2012 

 

VI – BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 
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